
Årsberetning 2018 - Fodbold

Gl. Rye IF fodbold er stadig en lille klub der er udfordret på små årgange, som må samles i flere 
årgange for at så mange som muligt kommer til at spille fodbold. Det er et puslespil som kræver 
fleksibilitet hos både spillere og trænere. 
Hele udvalget har været, og er, vidne til de frivillige kræfter der bliver lagt for dagen til både træning 
og kamp. Det er vi ekstremt taknemmelige for, da det er en af grundstenene i Grif.

Under et besøg fra en DGI konsulent, faldt der en bemærkning om at “der aldrig har været så 
mange frivillige i lokalidrætten”. Det ses måske mest tydeligt på trænerfronten, hvor der ofte er 
mere end en eller to trænere. Nødvendigheden af at sprede “arbejdsbyrden” ud på flere, for at få 
det til at fungere, er klar og noget som vi gerne støtter op om. 

Når man kigger isoleret på bemærkningen om at “der aldrig har været så mange frivillige”, så 
fortæller det ikke noget om hvor de frivillige yder deres store bidrag. I min optik er frivilligheden 
størst i og omkring trænergerningen, og en her del mindre i udvalgsarbejde. 
Det har en afledt effekt. Manglen på frivillige i udvalg, og et vis slid på dem der har siddet der i en 
årerække, tærer hårdt på udvikling og innovation. Jeg ved godt at udvikling og innovation er slidte 
buzz words, men hvis ikke der ind imellem kommer friske input sker der ingenting. Buzz words 
eller ej.

Overgangen fra 2018 til 2019 er en tid til selvransagelse, ikke mindst for undertegnede. I den 
forbindelse er det nærliggende at spørge;
• Hvad er Grif fodbolds værdier
• Hvad indebærer det at være frivillig i Grif fodbold, både som træner og i udvalg.
• Hvordan støtter vi bedst fodbolden i Grif
• Hvordan kan Grif fodbold udvikles i fremtiden.
Det er top of mind emner der er interessante at arbejde med i 2019 og fremad. Hvor luftige disse 
spørgsmål end er, så er det noget der skal materialiseres. Det kræver mere end de 3 nuværende 
udvalgsmedlemmer at finde løsninger. Derfor håber jeg også at vi på en eller anden måde kan 
gøre brug af den massive kreativitet, der er til stede i vores fantastiske by. Mit håb er at der kan 
oprettes en stor ide-bank, som kan assistere os på vejen.
I mit stille sind håber jeg selvfølgelig også at der, sammen med ideerne, kommer assistance til at 
gennemføre ideerne.
Jeg glæder mig.

På Seniorfodboldens område er det stadigt et samarbejde mellem Ry og Gl. Rye. Denne 
overbygning er navngivet Rye BK, og har nu eksisteret siden 2014. Pt er der 2 senior hold, et i 
serie 4 og et i serie 5. Det er uændret i forhold til 2018. En stor tak til alle omkring seniorfodbolden, 
trænere og ikke mindst Målaktionærerne. Målaktionærerne er en enorm støtte, og i sig selv en 
hjemmebanefordel.

På Oldboys området er der desværre frafald. Vi er gået fra at være 2 hold, til et enkelt. En 
fornøjelse at se “alderdommen” udfolde sig med samme iver som for en del år siden. Stor tak til 
dem der formår at samle et hold gang på gang. 

Et håb om et 2019, med buzz words og det hele.

Henrik 

Formand for fodboldudvalget.


